Tip maart: hoe zit het met de beveiliging van uw digitale gegevens
In deze tip van de maand besteden wij specifiek aandacht aan beveiliging van uw digitale gegevens.
Waarom zo belangrijk?
Elk bedrijf werkt tegenwoordig digitaal. Met computers op kantoor, op laptops en smartphones die ook
buiten kantoor gebruikt kunnen worden en steeds vaker via het internet (‘de cloud’) waar ook
gegevens worden opgeslagen. Daarnaast hebben veel bedrijven een website waarmee ze in contact
staan met klanten. Op veel websites kunnen klanten ook hun bestelling doen. Digitaal verzamelt een
bedrijf dus veel: klantgegevens, financiële informatie, bedrijfskritische documenten zoals prijslijsten,
personeelsdossiers. En steeds vaker gaan processen in het bedrijf ook digitaal: betalingen,
bestellingen van klanten en bij de toeleverancier en het aansturen van productie. En net zoals u uw
bedrijfsbelangen beschermt met een kluis en een inbraakalarm zo neemt u ook maatregelen om uw
bedrijf digitaal te beschermen tegen onder andere hackers, virussen en gegevensdiefstal.
Beveiliging regelt u niet eenmalig om er daarna nooit meer naar om te kijken, u moet er altijd aandacht
voor hebben. Maar u kunt wel klein beginnen met een aantal basisstappen.

Beschermjebedrijf.nl
De website beschermjebedrijf.nl heeft tot doel MKB-bedrijven bewuster te maken over
informatiebeveiliging en bedrijven praktische stappen te geven hoe u met informatiebeveiliging in uw
eigen organisatie aan de slag kunt gaan. Beschermjebedrijf.nl is een initiatief van Nederland ICT.
Nederland ICT is de branchevereniging voor ICT- en telecombedrijven in Nederland.
Op beschermjebedrijf.nl heeft u binnen enkele minuten inzicht hoe het zit met de beveiliging van uw
informatie. De website van bescherm je bedrijf bestaat uit 3 onderdelen.
1. Quick Scan
Heeft u al inzicht in de informatie waar uw bedrijf afhankelijk van is en hoe het de continuïteit
en reputatie van uw bedrijf raakt? En benieuwd waar uw aandachtspunten voor de beveiliging
ervan? Vul de quick scan in en krijg in 10 vragen het eerste beeld!
2. Stappenplan
Het stappenplan geeft een goed overzicht van alle stappen die nodig zijn voor een digitaal
veiliger bedrijf. Als u de quick scan heeft gedaan, ziet u meteen welke onderdelen uw

aandacht nodig hebben! En als u het meteen persoonlijk maakt, krijgt u een stappenplan op
maat met tools & tips.
3. Tools en Tips
Waar moet u beginnen als u uw informatiebeveiliging op orde wilt krijgen? Op de website vindt
u praktische tools & tips die u helpen om van start te gaan.. Als u het stappenplan persoonlijk
heeft gemaakt, ziet u meteen welke tools voor u relevant zijn.

Kortom: een handige website om te bezoeken: www.beschermjebedrijf.nl

